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இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை ய ோக்கிக் கூறிேது: “இதைேோட்சிதேப் பின்வரும் 
நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலோம்: நிலத்தில் ஒருவர் விதைக்கிைோர். அவர் எதுவும் 
செய்ேோமயல  ோள்கள்  கர்ந்து செல்கின்ைன. அவருக்குத் சைரிேோமல் விதை 
முதைத்து வைர்கிைது. முைலில் ைளிர், பின்பு கதிர், அைன் பின் கதிர் நிதைே 
ைோனிேம் என்று நிலம் ைோனோகயவ விதைச்ெல் அளிக்கிைது. பயிர் விதைந்ைதும் 
அவர் அரிவோயைோடு புைப்படுகிைோர்; ஏசனனில் அறுவதடக் கோலம் 
வந்துவிட்டது” என்று கூறினோர். (மோற்கு 4:26-29) 

வத்திக்கோன்: ஜூன் 04, கடந்ை சவள்ளி 
மோதலயில் துவக்கப்பட்டுள்ை “சூழலிேல் 
அதமப்தப மீண்டும் நிதலப்படுத்துைல் 
குறித்ை ஐக்கிே  ோடுகள் நிறுவனத்தின் பத்து 
ஆண்டுகள்” என்ை புதிேசைோரு 
திட்டத்திற்குச் செய்தி ஒன்தை அனுப்பியுள் 
ைோர், திருத்ைந்தை பிரோன்சிஸ்.  
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரோன, திருத்ைந்தை 
பிரோன்சிஸ் அவர்கள், இந்ை புதிே 
திட்டத்திற்கு அனுப்பியுள்ை செய்தியில், 
உலக அைவில் சூழலிேல் அதமப்புகள் 
சீரழிந்துவருவதைத் ைடுக்கவும்,  ம் 
சபோதுவோன இல்லமோகிே இப்பூமிக்யகோைத் 
தைப் பரோமரிக்கவும், இந்ை பத்து ஆண்டுத் 
திட்டம், அதனவருக்கும் அதழப்பு 
விடுக்கின்ைது என்று கூைப்பட்டுள்ைது. 
 
ஒவ்யவோர் ஆண்டும்  ோம் சிைப்பிக்கும் 
சுற்றுச்சூழல் உலக  ோள், உடன்வோழ்கின்ை 
மனிைர் மீது,  ோம் உண்தமேோன அன்பு 
செலுத்ைவும்,  ம் ெமுைோேம் எதிர் 
சகோள்கின்ை பிரச்ெதனகதைத் தீர்ப்பைற்கு, 
ஒயர மனைோக  ம்தம அர்ப்பணிக்கவும், 
சூழலிேல் மீது உண்தமேோன அக்கதை 
கோட்டவும் அதழப்பு விடுக்கின்ைது என்றும் 
திருத்ைந்தை கூறியுள்ைோர். 
 
வோனங்கள் இதைவனின் மோட்சிதமதே 
சவளிப்படுத்துகின்ைன; வோன்சவளி அவர் 
ைம் தககளின் யவதலப்போட்தட விவரிக் 
கின்ைது. ஒவ்சவோரு பகலும் அடுத்ை 
பகலுக்கு அச்செய்திதே அறிவிக்கின்ைது; 
ஒவ்யவோர் இரவும் அடுத்ை இரவுக்கு 
அதைப்பற்றிே அறிதவ வழங்குகின்ைது. 
அவற்றுக்குச் செோல்லுமில்தல, யபச்சு 
மில்தல; அவற்றின் குரல் செவியில் 
படுவதுமில்தல (தி.போ.19:1-3) என்ை 
திருப்போடல் வரிகதையும் திருத்ைந்தை 
யமற்யகோள் கோட்டியுள்ைோர்.  
 

ஒருவர் ஒருவதரயும், பலவீனர்கதையும் 
 ோம் போதுகோக்கயவண்டும், மற்றும்,  ம் 
பிள்தைகளும், வருங்கோலத் ைதலமுதை 
களும் வோழ்வைற்கு ஏற்ை பூமிக்யகோைத்தை 

விட்டுச்செல்ல யவண்டிேது  ம் கடதம 
என்பதை வலியுறுத்திக் குறிப்பிட்டுள்ை 

திருத்ைந்தை, இேற்தகயும், பல்லுயிரினங் 
களும் அழிந்து வருவதையும், இப்யபோதைே 
சபருந்சைோற்ைோல், இலட்ெக்கணக்கோன 
மக்கள் இைப்பதையும்  ோம் போர்த்து 
வருகியைோம் என்று கவதலயுடன் 
கூறியுள்ைோர்.  
  

நம்பிக்கை ஒளி 
 
 

எனினும், மனிைோபிமோனம் கூடுைலோக 
அதமகின்ை, மற்றும் கூடுைலோக ஒன்றித்துச் 
செேல்படுகின்ை ஓர் உலதக  ம்மோல் 
உருவோக்குவைற்கும், சைோழில்நுட்பத்தை 
முதைேோகப் பேன் படுத்துவைற்கும், 
 மக்குச் சுைந்திரம் உள்ைது என்று 
கூறியுள்ை  திருத்ைந்தை, வருகிை  வம்பரில் 
கிைோஸ்யகோ  கரில்  தடசபைவிருக்கும், 
கோலநிதல மோற்ைம் பற்றிே உலக உச்சி 
மோ ோடு ( வ.1-12-2021-COP-26) சூழலிேல் 
போதுகோப்பிற்கு  ல்ல தீர்மோனங்கதை 

எடுக்கும் என்று, ைோன்  ம்புவைோகத் 
சைரிவித்துள்ைோர். 

 
மீள்நிதலநிறுத்துைல் என்பது, முைலில் 
 ம்தமயே  ோம் சீரதமக்க யவண்டும் என்று 
கூறியுள்ை திருத்ைந்தை பிரோன்சிஸ் 
அவர்கள், சுழலிேதல சீர்நிதலக்கு மீண்டும் 
சகோணர்வைற்கு, கருதண, பதடப் 
போற்ைல், துணிவு ஆகிே பண்புகதைக் 
சகோண்டிருப்யபோம், ைதல முதைகளுக்குத் 
ைகுதிேோன இடத்தை விட்டுச்செல்யவோம் 
என்று, ைன் செய்திதே நிதைவுசெய்துள் 
ைோர். 
 
UNEP எனப்படும் ஐ. ோ.வின் சுற்றுச்சூழல் 
போதுகோப்பு அதமப்பின் செேல்திட்ட 
இேக்குனர் Inger Andersen அவர் 
களுக்கும், FAO எனப்படும், ஐ. ோ.வின் 
உணவு மற்றும், யவைோண்தம அதமப்பின் 
ைதலதம இேக்குனர் Qu Dongyu 
அவர்களுக்கும், திருத்ைந்தை பிரோன்சிஸ்                                  

அவர்கள்,  இச்செய்திதே அனுப்பியுள்ைோர்.  
 

சிறுபான்கையினரின் வாழ்க்கைத்தரம் 
மைம்படுத்தப்பட மவண்டும் 

 
இைற்கிதடயில், சிறுபோன்தம ெமுைோேங்கள் 
எதிர்சகோள்ளும் பிரச்ெதனகதைக் குதைப் 
பைற்கு, முைலில் அவர்களுக்கு கல்வி கற்க 
வோய்ப்புக்கதை வழங்குவைன் வழிேோக, 
இதையேோர், யவதலவோய்ப்புகதைப் 
சபைவும், அவர்கள், பல்யவறு கலோச்ெோரங் 
கள், இனக் குழுக்கள், மற்றும் மைங்கதை 
மதிக்கவும், அவற்தை புரிந்துசகோள்ைவும் 
உைவமுடியும் என்று திருப்பீடப் பிரதி 
நிதிேோன  அருள்பணி உர்போன்சிஸ்க் 
அவர்கள் கூறியுள்ைோர். 
 
இவ்வோறு சிறுபோன்தமயினர், ெமுைோே, 
மற்றும், அரசிேல் வோழ்வில், உயிர்த்துடிப் 
புடன் பங்யகற்கவும், ெகிப்புத்ைன்தம 
மற்றும், போகுபோடற்ை நிதலயில் வைர்ந்து, 
அதமதி மற்றும், உறுதிேோன ைன்தமயின் 
போலங்கதைக் கட்டிசேழுப்பவும், கல்வி 
ேோல் உைவ முடியும் என்றும் யமலும் அவர் 
வலியுறுத்தினோர். 
 
இரண்டோவைோக, ஆண்களுக்கும், சபண் 
களுக்கும் இதடயே ெம உரிதமகளுக்கு 
உறுதி வழங்கப்படுவைன் வழிேோக, 
அரசிேல், சபோருைோைோர, ெமூக, மற்றும், 
கலோச்ெோர வோழ்வில், சபண்கள், 
உயியரோட்டத்துடன் பங்யகற்கவும், ெம 
வோேப்புக்கதைப் சபைவும் இேலும்  
என்றும், அருள்பணி உர்போன்சிஸ்க் 
அவர்கள் எடுத்துதரத்துள்ைோர். 
 
மூன்ைோவைோக, சமோழி அடிப்பதடயிலோன 
போகுபோடுகள் கதைேப்படுவது,  ோடுகளில் 
சிறுபோன்தம ெமுைோேங்கள் யமம்படுத் 
ைப்பட உைவும் எனவும், திருப்பீட  
பிரதிநிதி   நிறுவனத்தின் கூட்டத்தில் 
கூறினோர். 
 

 திருஇருதய ஆண்டவர் -இளையயோர் அன்புப் பணி 

இயற்ளைளயப் போதுைோப்பது 
இக்ைோலத்தின் அவசரத் யதளவ  

யகோலோலம்பூர்: அணுகிச் செல்லுைல் 
மோனிேம் 2020 (Reach Out Grant 2020)  
எனும்  திட்டம் யகோலோலம்பூர் மோமதை  
மோவட்டத்தின் திருமணம் ஆகோை   ைனி பர் 
மற்றும் இதைஞர்களுக்கோன அலுவலகத்ைோல்  
(ASAYO)  ஏற்போடு செய்ேப்பட்டது. 
கடவுளின் வோர்த்தை,  ட்பு,  டவடிக்தககள் 
மற்றும் வோழ்க்தக அனுபவங்கள் மூலம், 
உயிருள்ை கடவுதை எதிர்சகோள்ை 
இதைஞர்களுக்கு வோய்ப்புகதை வழங்கு 
வைற்கோன அவர்களின் மதைத்தூதுப் 
பணியின்  ஒரு பகுதிேோக யமற்ண்ட திட்டம் 
ஏற்படுத்ைப்ட்டது. 
 
பின்னர், இத்திட்டமோனது யகோலோலம்பூர் 
மோமதைமோவட்டத்தின் திருஇருைே  ஆண்ட 
வர் பங்கின் இதைஞர் பணிக்குழுவுற்கு 
அைன் பங்குத்ைந்தை எட்வின் பீட்டர் மற்றும்  
ெயகோ. அந்யைோணி யரோபர்ட் அவர்கைோலும் 
கடந்ை 6 டிெம்பர், 2020-ல்  அறிமுகப்படுத் 
ைப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது.   

அக்கோலக் கட்டத்தில், சைோற்றுய ோேோல் 

போதிக்கப்பட்டு, அவதியுறுயவோதர இதைஞர் 
கள் யைதவயில் உள்ைவர்கதை அணுகிச் 
சென்று உைவுவதை ஊக்குவிப்பதை 
ய ோக்கமோகக் சகோண்டு,  இந்ை  மோனிேம் 
ஏற்படுத்ைப்பட்டது. 

ெயகோ. அந்யைோணி ரோபர்ட், திரு. ைோமஸ்  
பின்னர் இதணந்ை  ெயகோ. யகப்ரிேல் 
ஆகியேோரோல், 10 ைன்னோர்வ  இதைஞர் 
கதைக் சகோண்ட சிறு பணிக்குழுவுடன் 
இத்திட்டம் சைோடங்கப்படது. சைோடர்ந்து 
பல யைடல்களுக்குப் பின் கம்யபோங் 
போண்டோனிலுள்ை ஆயரோக்கிே அன்தன 
சிறுநீரகச் சுத்திகரிப்பு தமேத்தைச் யெர்ந்ை 
ஒருவர் கிதடக்கப்சபற்ைோர். இந்ை ய ோேோளி 
சிறுநீரக செேலிழப்போலும்  நீரிழிவு ய ோயி 
னோலும், மங்கிேப் போர்தவேோலும் 
போதிக்கப்பட்டிருந்ைோர். யமலும், வோரத்திற்கு 
RM100 சிறுநீரகச் சுத்திகரிப்புக்குத் 
யைதவப்பட்ட்து. எனயவ, இவருக்குப் 
சபோருைோைோர உைவி சபரிதும் யைதவப் 
பட்டது. இந்ை இதைஞர்குழு ASAYO 
வழிேோகப் பதிவு செய்து, RM1140.00 

 ன்சகோதடேோகப் சபற்ைனர். பின்னர், 
திருஇருைே ஆண்டவர் பங்கின் ெோர்போக 
RM1000.00 வழங்கப்பட்டு, சமோத்ைத் 
சைோதகேோக RM2140.00 அந்ை 
ய ோேோளியின் சிகிச்தெக்கு உைவித் சைோதக 

ேோக சகோடுக்கப்பட்டது. இைன் வழி, 
திருஇருைே ஆண்டவர் பங்கின் ைமிழ் 
இதைஞர் பிரிவினர் ைங்கைது ஆண்டவரின் 
அன்புப்  பணியில் சைோடர்ந்து ஈடுபட 
உறுதிப்பூண்டனர். 
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வவண்டுங்கள்!  

 திருதந்டதயின் வவண்டுவகாள்: 
 
அன்பு சக ோதர- சக ோதரி கே, இறை 
கேண்டல் குறித்த நம் மறைக் ல்வித் 
ததோடரில் இன்று, இறைகேண்டலில் 
நிறைத்திருப்பதன் முக்கியத்துேம் குறித்து 

சிந்திப்கபோம். இறடவிடோது இறைேனிடம் 
கேண்டுங் ள் (1ததச.5:15-20) என்ை புனித 
பவுலின் ேோர்த்றத றே ஆழ்ந்து தியோனித்த 
திருஅறேயின் ஆன்மீ  எழுத்தோேர் ள், 
இறடவிடோது ததோடர்ந்து இறைகேண்ட 
லிகைகய நிறைத்திருப்பது சோத்தியமோ என்ை 
க ள்விறய எழுப்பியுள்ேனர்.  
  
கிகரக்  துைவி Evagrius அேர் ள், நோம் நம் 
தினசரி கேறை ளில்  ேனமோ  
ஈடுபட்டிருந்தோலும், நம் இதயத்தில் இறட 
விடோது நிறைத்து எரிந்து த ோண்டிருக்கும் 
தீபத்திற்கு, இறைகேண்டறை ஒப்பிடு 
கிைோர். 

இவ்ேோறு, இறைகேண்டல், ேோழ்வின் 
பின்னணியில் இருந்துத ோண்டு, நம் 
ேோழ்வின் அறனத்து நடேடிக்ற  ளுக்கும் 
ஆழமோன அர்த்தத்றத ேழங்கிக் 
த ோண்டிருக்கிைது. நமக்த ன கநரத்றத 
ஒதுக்   டவுேோல் முடிகின்ைகபோது, நோமும் 

அேருக்த ன கநரத்றத ஒதுக்  முடியும். 
இறைகேண்டறையும் தினசரி பணி 
 றேயும் சமநிறைப்படுத்தி, ஆன்மீ ப் 
பைறன அறடய முடியும் என்பறத, 
ஆழ்நிறை தியோன துைவு இல்ைப் 
போரம்பரியம் நமக்குக்  ற்றுத்தருகிைது. இந்த 
சமநிறைப்போட்றட நம் ேோழ்விலும் 
ஏற்பதன் ேழியோ , நோமும்,  இறைேகனோடு 
ஒன்றிப்பில் ேேர்ேகதோடு, ததய்வீ  
அன்பின் தநருப்பு நம் இதயங் ளில் 
ததோடர்ந்து எரிந்து த ோண்டிருப்பறத 
 ோக்  முடியும் என்கிைோர் திருத்தந்றத 
பிரோன்சிஸ். 
 

திருமணமும் கன்னிடமயும்... 
திருஅடவ பார்டவயில் 

 திருத்தந்றத பிரோன்சிஸ் அேர் ள், தன், 
'அன்பின் மகிழ்வு' திருத்தூது அறிவுறர 
மடலில், 'திருமணத்தில் அன்பு' என்ை 4-ம் 
பிரிவில், “ேன்முறை மற்றும், ஆதோயத்துக் 
 ோ ப் பயன்படுத்தல்” என்ை தறைப்பின்கீழ் 
ேழங்கியுள்ே 5 பத்தி றேத் ததோடர்ந்து, 
கமலும் ஐந்து பத்தி றே, திருமணமும் 
 ன்னிறமயும் என்ை தறைப்பிற்கு 
அர்ப்பணித்துள்ேோர். அதில், முதல் இரண்டு 
பத்தி ளில் (158,159) அேர் கூறியுள்ே 
 ருத்துக் ள் இகதோ... 
 

திருமணம் ஆ ோத பைர், தங் ள் 
குடும்பத்திற்கும், நண்பர் ேட்டத்திற்கும், 
திருஅறேக்கும் என, சிைப்பு கசறேயோற்று 
கின்ைனர். பை கேறே ளில் இந்தப் 
பணி ள் அங்கீ ரிக் ப்படோமல் கபோேதோல், 
அேர் ள் தனிறமறய உணரும் சூழல் ளும் 
ஏற்படுகின்ைன. பைர் தங் ள் திைறம றே 
கிறிஸ்தே நிறுேனங் ளில், பிைரன்புச் 
கசறே றே ஆற்ைவும், தன்னோர்ேப் 
பணி றே கமற்த ோள்ேவும் தசைவிடுகின் 
ைனர். மற்ைேர் ள், திருமணம் 
புரிந்துத ோள்ேோமகைகய, கிறிஸ்துவுக்கும் 
அயைேருக்கும் என தங் ள் ேோழ்றே 
அர்ப்பணிக்கின்ைனர். இேர் ளின் அர்ப்பண 
ேோழ்வு, அேர் ளின் குடும்பத்றதயும், 
சமூ த்றதயும் திருஅறேறயயும் ேேப்படுத் 
துகின்ைது.(அன்பின் மகிழ்வு 158) 
 

 ன்னிறம என்பது அன்பின் ஒரு ேடிேம். 
இறையரசின் ேருற  குறித்தும், நற்தசய் 
திக்கு நோம் முழு விசுேோசத்துடன் இருக்  
கேண்டிய கதறே குறித்தும் (1த ோரி.7:32) 
இந்த அறடயோேம் நமக்கு எடுத்துறரக் 
கிைது. 'உயிர்த்ததழுந்தேர் ளுள் யோரும் 
திருமணம் தசய்து த ோள்ே 
தில்றை' (மத்.22:30) என இகயசு 
எடுத்துறரக்கும் விண்ண த்தின் பிரதிபலிப் 
போ  இது உள்ேது. இனியுள்ே  ோைம் 
குறுகியகத(1த ோரி.7:29) என எடுத்துறரக் 
கும் புனித பவுல், இகயசுவின் ேருற  
அருகில் இருப்பதோல், அறனேரும் 
நற்தசய்திறய அறிவிக் கேண்டும் என 
க ட்பகதோடு,  ன்னிறம ேோழ்றேயும் 

பரிந்துறரக்கிைோர்.  
 

அகதகேறே, இது அேருறடய தனிப்பட்ட 
 ருத்து என்பறதயும் (1த ோரி.7:6-9), 
மணமோ ோதேர் றேக் குறித்து ஆண்ட 
ேரின்  ட்டறே எதுவும் என்னிடமில்றை 
(1த ோரி.7:25) என்பறதயும் அேர் 
ததளிவுபடுத்தியுள்ேோர்.  
 

'ஒவ்தேோருேருக்கும்  டவுள் தரும் 
தனிப்பட்ட அருள்த ோறட உண்டு. இது 
ஒருேருக்கு ஒருேற யோ வும், கேதைோரு 
ேருக்கு கேறு ேற யோ வும் இருக்கிைது' 
என ஒவ்தேோருேருக்கும் இருக்கும் 
கேறுபட்ட அறழப்பு ள் குறித்தும், புனித 
பவுல் எடுத்துறரத்துள்ேோர் (1த ோரி7:7). 
இந்த சிந்தறன ளின் அடிப்பறடயில், 
திருத்தந்றத புனித இரண்டோம் க ோன் 
பவுல் அேர் ள், போலியல் உைவு, துைவின் 
அடிப்பறடயில், திருமணத்தின் தோழ்நிறை 
குறித்கதோ,  ன்னிறம அல்ைது, மணத் 
துைவின் கமன்றம குறித்கதோ, விவிலியப் 
பகுதியில்  ோரணங் ள் கூைப்படவில்றை 
என உறரக்கிைோர்.   ன்னிறமயின் 
கமன்றம குறித்துப் கபசுேறதவிட, 
ஒவ்தேோருேருக்கும் ஓர் அறழப்பு உள்ேது, 
அறே ஒன்றைதயோன்று நிறைவு 
தசய்கின்ைன என உறரப்பகத சிைப்போ  
இருக்கும்.  
 

திருஅறேகயோடு கிறிஸ்துவின் ஒன்றிப்பு, 
அல்ைது, இகயசுவின் ததய்வீ  மற்றும் மனித 
இயல்பு ளின் ஒன்றிப்பு என்ை உண்றம 
நிறை ளின்  அறடயோேமோ  திருமணம் 
இருப்பதோல், மற்ை அருேறடயோேங் றே 
விட, திருமணம் எனும் அருேறடயோேம் 
உயர்ந்தது என கேல்சின் அதைக்ஸோண்டர் 
அேர் ள் கூறியறத ஓர் எடுத்துக் ோட்டோ  
இங்கு கூைைோம்.(அன்பின் மகிழ்வு 159). 
 

இவ்ேோைோ , திருமணம் தசய்து த ோள் 
ேோமல் ேோழ்நோள் முழுேதும் ஆண்டேரின் 
பணிக்த ன்கை தம்றம அரப்பணிப்கபோரின் 
மீது த ோண்ட  ன்னிறம அக் றைதயோட்டி 
திருந்தந்றதப் போரட்டியுள்ேோர். 
 

 இன்று நோம் ேோசிக் க்க ட்கும் ேோச ங் ள் 
இறையோட்சி திடீதரன்று கதோன்றுகின்ை 
ஒன்ைல்ை, அது படிப்படியோ  ேேரக்கூடியது 
என்னும் தசய்திறயத் தோங்கி ேருகின்ைன.    
இன்றைய  முதல் ேோச த்தில்  “ஆண்டே 
ரோகிய நோன் ஓங்கிய மரத்றதத் தோழ்த்தி, 
தோழ்ந்த மரத்றத ஓங் ச் தசய்துள்கேன் 
என்றும், பசுறமயோன மரத்றத உைரச் 
தசய்து, உைர்ந்த மரத்றதத் தறழக் ச் 
தசய்துள்கேன் என்றும், க துரு மரம் 
கபோல்  உயர்ந்த நிறைக்கு த ோண்டு 
தசல்கேன் என்றும் நமக்கு  டவுள் 
தேளிப்படுத்துகிைோர். 
 

இயற்ற யோ   ேேரும் ஒரு விறத அல்ைது 
 டுகு விறதயின்  ேேர்ச்சிறயக் த ோண்டு 
இறையரசின் ேேர்ச்சிக்கு இகயசு 
ஒப்பிடுகிைோர். இறைேோர்த்றத என்னும் 
விறதறய மக் ள் மனதில் விறதத்து விட்ட 
ஒரு மறைப்பணியோேர் தபோறுறமகயோடு 
அதன் பயனுக் ோ   ோத்திருக்  கேண்டும் 
என்பறத இவ்வுேறமயின்  ேோயிைோ  
உணர்த்துகிைோர்.  

விறதறயப் கபோல் இைக்கின்ைேர் ளும்  
பிைருக் ோ   இைப்பேர் ளும்தோன் இறையர 
சுக்கு உரியேர் ள்.  இவ்வுண்றமயின்  
சுருக் த்றத இகயசு “க ோதுறமமணி மடிந் 
தோல்தோன் (கயோேோன்12:24) என்று 
எடுத்துக் ோட்டுகிைோர். இகயசு இவ்வுைகிற்கு 
ேந்துகபோது எந்ததேோரு விேம்பரமுமின்றி 
அறமதியோ  தமது இறையரறசத் ததோடக்கி 
றேத்தோர். நோமும் நம்முறடய ேோழ்வில் 
சிறு சிறு நற்தசயல் ள் என்ை விறத றே 
சமூ த்தில் மனிதரின் உள்ேத்தில் 
விறதத்தோல் அறனேரும் வியக்கும் 
ேண்ணம் இறைேன் அருேோல் அது தபரிய 
ஆைமரமோ  ேேர்ந்து உயர்ந்து  தசழித்து 
நிற்கும். 
  
நம் ேோழ்வில் சிறியதுதோகன என எறதயும் 
அைட்சியப்படுத்தோமல், ஒதுக்கிவிடக் 
கூடோது. ஏதனன்ைோல், அறேயும் மி ப் 
தபரிய பைன் தரக்கூடியதோ  இருக்கும். 
அதனோல்தோன், “சிறுதுரும்பும் பல்குத்த 
உதவும்” என்ைோர் ள். சிறிய ஆப்பிள் 
பழம்தோன் அன்று ஆதிப்தபற்கைோறர 

போேத்தில் விழ றேத்தது. நோமோன் 
இல்ைத்தில் அடிறமயோய் இருந்த சிறுமிதோன், 
அேறன எலிசோவிடம் தசன்று குணமோ க் 
 ோரணமோ  அறமந்தோள். அன்று, 
போறைநிைத்தில் ஒரு சிறுேன் த ோடுத்த 
இரண்டு மீன் ேோல்தோன் ஐயோயிரம் கபர் 
ேயிைோர உண்டனர்.  
 

இகயசு. அந்தச் சிறிய  டுகுவிறதறயத்தோன் 
விண்ணரசுக்கு ஒப்பிடுகின்ைோர். சிறிய, 
எளிய மக் றேகய தம் பணிக்குத் 
கதர்ந்ததடுக்கின்ைோர். நம் ேோழ்வில் 
எறதயும் சிறியததன, சிறியேர் தேன 
அைட்சியப்படுத்தோமல், அறனத்தும் மதிப் 
புக்குரியது என்பறத உணர்ந்து, அதற்குரிய, 
அேர் ளுக்குரிய மதிப்றப, மோண்றபக் 

த ோடுத்திட கேண்டும்.  
 

இன்று நல்ை விறத ள் விறதப்பதற்கு 
பதிைோ  தீறம கே விறத ேோய் 
விறதக் ப்படுகின்ைன. கிறிஸ்துேர் ேோகிய 
நோம் நற்தசயல் ள் என்னும் விறதறய 
விறதப்கபோம். நோம் அறியோத விதத்தில் 

இறைேன் அதறன ேேரச் தசய்து  
மோற்ைத்றத ஏற்படுத்துேோர் என 
நம்புகேோம். கமலும், சிறிய தசயல் ள் 
ஒவ்தேோன்றைப் பற்றியும் நோம்  ேனமோ  
இருப்கபோம்.   நோம் தபரிய தசயல் ளில் 
 ேனம் த ோள்ேோமல், சின்னஞ்சிறு 
தசயல் ள் ஒவ்தேோன்றின் ேழியோ வும் 
இறைேனின் திட்டத்றத நிறைகேற்று 
கேோம், இறைேறன மோட்சிறமப்படுத்து 
கேோம்.  

-சேரிநோதன், சுங்ற பட்டோணி 
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"ஒன்றிணைந்து, உடன்பிறந்த நிணைணைக் காப்பாற்றுவ ாம்" 

திருத்தந்றத பிரோன்சிஸ் அேர் ள் 
தேளியிட்ட 'Fratelli tutti' என்ை 
திருமடறைப் பின்னணியோ க் த ோண்டு 
"ஒன்றிறணந்து, உடன்பிைந்த நிறைறயக் 
 ோப்போற்றுதல்" என்ை தறைப்பில் 
திருஅறேயின் பத்து இறையியல் அறிஞர் ள் 
இறணந்து,  ூன்  , 8  டந்த தசவ்ேோயன்று 
அறிக்ற தயோன்றை தேளியிட்டுள்ேனர். 

ஆண்டேர் ஒருேகர மீட்பர் என்பதில் 
எவ்வித மோற்றுக் ருத்தும் இல்றை என்பறத 
ேலியுறுத்தும் இவ்ேறிக்ற  இறையியல் 
தேத்தில், மி  நுணுக் மோன விேோதங் றே 
கமற்த ோண்ட      " நோன் பவுறைச் சோர்ந்துள் 
கேன்" என்கைோ "நோன் அப்தபோல்கைோறேச் 
சோர்ந்துள்கேன்" என்கைோ "நோன் க போறேச் 
சோர்ந்துள்கேன்”  என்று பிரிவு றே 

உருேோக்கும் தபோருேற்ை ேோதங் றேக் 
குறித்து எச்சரிக்ற  விடுத்துள்ேது. 
திருஅறே என்பது, ஆன்மீ த்தில் 
கமல்நிறை  மக் றேக் த ோண்ட சமுதோயம் 
மட்டும் அல்ை, மோைோ , இறைேனுக்கும், 
மனிதருக்கும் இறடகய உருேோன 
உடன்படிக்ற யோன ேோனவில்றைக் 
த ோண்டுள்ே ேரகேற்புக் கூடோரம் என்ை 

உருே ம் இறையியல் அறிஞர் ளின் 
அறிக்ற யில் இடம்தபற்றுள்ேது.  ோனோனிய 
தபண், கிணற்ைடியில் சந்தித்த சமோரியப் 
தபண், சக்க யு, நூற்றுேர் தறைேர் ஆகிய 
அறனேறரயும் ேரகேற்ை இகயசுவின் 
உள்ேம், திருஅறேக்குத் கதறே என்பறத, 
இறையியல் அறிஞர் ள் இவ்ேறிக்ற யில் 
சுட்டிக் ோட்டியுள்ேனர். 


